
 Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.                                                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                         

ALSUNGAS NOVADA 

DOME 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss63351447,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

Protokollēmums 
Alsungas novadā 

2016.gada  19.maijā                                                                                                                                  
Nr.5 
 
Darba kārtībā: 
 

1. Par zemes vienības [..] atdalīšanu. 
2. Par zemes vienību [..],[..] , [..],[..],[..]  atdalīšanu. 
3. Zemes ierīcības projekta izstrāde  nekustamam īpašumam  [..] zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu  [..]. 
4. Zemes  ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašumam  [..] zemes  gabalam ar kadastra 

apzīmējumu [..].  
5. Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas, Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” un Alsungas 

novada domes trīspusēja sadarbības  līguma apstiprināšana.  
6. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes  plānošanas reģionu par iesaistīšanos projektā “Kurzeme 

visiem” apstiprināšanu. 
7. Par sadarbības līgumu biedrībai “Ziedupīte” un Alsungas novada pašvaldībai. 
8. Izpilddirektora V. Dunajeva informācija par ūdens atdzelžošanu Ceļu daļas urbumam. 
9. Par  2016.gada  viena kalendārā mēneša vasarā Alsungas PII “Miķelītis” darbības slēgšana. 
10. Par dalību Lauku atbalsta dienesta LEADER projektā PII „Miķelītis” gājēju celiņa rekonstrukcijai.  
11. Par Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu uzvarētāju  2015./2016.mācību gadā godināšanu. 
  

Priekšsēdētājs A. Sokolovskis: kas ir par šādu darba kārtību? 
Vienbalsīgi 6 deputāti “Par”. 
 
Novada domes sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst.17.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls, 
I.Staņislavčika .  
Sēdē nav ieradies deputāti: E.Goldbergs, A.Kaminskis, Z.Vanaga 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs,  nekustamā īpašuma speciāliste 
S.Kreičmane.   
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
 
 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png


1.# 
Par zemes vienības [..] atdalīšanu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 
          Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 26.04.2016. tika 
saņemts [..], p.k. [..]., adrese [..] Alsungas novads iesniegums un maiņas līgums (maiņas līgumā 
pilnvarojums) ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] 
pievienot nekustamam īpašumam [..] kadastra Nr. [..].  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 
iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes 
vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu 
nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1.punktu, un, pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes 
atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E. Zvejnieks,  J. Gulbis,  D.Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..]  (kadastra Nr. [..]): 
    1.1. Atdalot no īpašuma zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu [..]-1.02 ha, 
            1.1.1.Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība  

(NĪLM kods 0101).  
1.1.2.Pievienot  atdalīto  zemes vienību ar kadastra ar pzīmējumu [..] nekustamam īpašumam 
[..] ( kadastra Nr. [..]). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā ([..],[..],[..])  
 
 
2.# 
Par zemes vienību [..],[..],[..],[..],[..] atdalīšanu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 25.03.2016. tika 
saņemts SIA RTRK, reģ.Nr.58503015061, juridiskā adrese Dreimaņu iela 11, Mārupe,  Mārupes novads 
iesniegums  ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
[..],[..],[..],[..],[..] piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunus nosaukumus.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 
iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes 
vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu 
nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1.punktu,  un, pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes 
atzinumu, 



atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par”   A. Sokolovskis, E. Zvejnieks,  J. Gulbis,  D.Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..]  (kadastra Nr. [..]): 

1.1. Atdalot no īpašuma zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu [..]-1.39 ha, [..]-3.12 ha,   
1.1.1.Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: mežsaimniecība  
(NĪLM kods 0201).  
1.1.2. Piešķirt atdalītajām zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novadā. 

1.2. Atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] -3.80 ha,  
1.2.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

mežsaimniecība  (NĪLM kods 0201).  
1.2.2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novadā. 

1.3. Atdalot no īpašuma zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu [..] -5.29 ha, [..]-17.93 ha 
1.3.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101).   
1.3.2. Piešķirt atdalītajām zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novadā. 

 
3.# 
ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDE NEKUSTAMA ĪPAŠUMAM [..] ZEMES GABALAM AR 
KADASTRA APZĪMĒJUMU[..] 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
  
      Alsungas novada domē (turpmāk–dome) 25.03.2016. tika saņemts SIA RTRK, reģ.Nr.58503015061, 
juridiskā adrese  Dreimaņu iela 11,Mārupe,  Mārupes novads iesniegums  ar lūgumu atļaut izstrādāt 
zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam  [..] zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]. 

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 
Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [..], kadastra apzīmējuma [..] robežu plāns ar plānoto 
zemes sadalījumu. 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod 
administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā 
shematiski attēlota projektētā teritorija. Pamatojoties uz Alsungas novada tertorijas plānojumu( 2009), 
un, pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J. Gulbis,  D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 
1. Atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu Nr. [..]. 
Pielikumā : 1. Grafiskais pielikums ar paredzētajām zemes robežām 
                       ( pielikums Nr.1 ) 
                     2.Darba uzdevums( pielikums Nr.2) 

 
 



 
PIELIKUMS Nr.1 

 
Grafiskais pielikums ar paredzētajām zemes robežām 

 
PIELIKUMS Nr.2 

 
DARBA UZDEVUMS 

Zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam ‘[..] ar kadastra apzīmējumu Nr. [..], 
kopplatība 15.18 ha  Alsungas novada   teritorijā. 

 
1. Zemes ierīcības projekta pamatojums un mērķis. 

 
SIA RTRK, reģ.Nr.58503015061, juridiskā adrese [..], iesniegumu (25.04.2016)    par saimniecības ‘[..] 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. [..] sadalīšanu. 

 
2. Plānojamā teritorija. 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Alsungas novada teritorijā zemes gabalam [..]: 
1.  Ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]: 
Sadalāmās zemes vienības koplatība 15.18 ha. Zemes vienību plānots sadalīt 3.daļās (grafiskais 
pielikums Nr.1). Pirmā daļa ar aptuveno platību 1.95 ha  otrā daļa ar aptuveno platību 4.74 ha.  Un 
treša daļa  8.49 ha.Uzmērot platības var tikt precizētas. 
  
 
3. Zemes ierīcības projekta uzdevumi. 
 
Lai sadalītu zemes gabalus ‘[..] izstrādājams zemes ierīcības projekts, ņemot vērā šādus 
nosacījumus: 
 Projekts izstrādājams uz esošā plāna pamata; 
 Projektā iezīmējamas esošās inženiertehnisko komunikāciju aizsargjoslas 
       (  ceļi ,elektrolīnijas ja tādas ir uz sadalāmiem zemes gabaliem); 
 Katram zemes gabalam nodrošināma piekļūšana- iebrauktuve( servitūts); 
 Projekts izstrādājams, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus un ugunsdrošības prasības. 
Zemes ierīcības projekts izstrādājams un iesniedzams Alsungas novada pašvaldībā 3 eksemlplāros 
un digitāli. 

 
  



4.# 
 Zemes  ierīcības projekta izstrāde nekustamajam īpašumam  [..]zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu  [..] 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane  
 
     Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 06.05.2016. tika saņemts Valsts akciju sabiedrības Valsts 
nekustamie īpašumi, reģ.Nr.40003294758, juridiskā adrese  Vaļņu iela 28, Rīga iesniegums  ar lūgumu 
( sadalīt) atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam  [..] zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu [..]. 

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.  
Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [..], kadastra apzīmējuma [..] robežu plāns ar plānoto 
zemes sadalījumu. 
   Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu 
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu, kas nosaka , vietējā pašvaldība izdod 
administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā 
shematiski attēlota projektētā teritorija. Saskaņā ar teritoriālo plānojumu( 2009) zemes gabala 
izmatošna( tūrisma atpūtas teritorija)atdalāmā zemes gabala minimālā platība 1,00 ha. 
Ņemot vērā 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.sadaļas 12.punktā noteikto, „Ja nepieciešams sadalīt jau 
apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma noteiktās 
zemes vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām, ja 
tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības”, un, pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes 
apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E. Zvejnieks,  J. Gulbis,  D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika,, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 
1. Atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar 

kadastra apzīmējumu Nr.[..]. 
Pielikumā : 1. Grafiskais pielikums ar  paredzētajām zemes robežām 
                       ( pielikums Nr.1, ) 
                     2.Darba uzdevums (pielikums Nr.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS Nr.1 
 

Grafiskais pielikums ar paredzētajām zemes robežām 
 
 
 

PIELIKUMS Nr.2 
 

DARBA UZDEVUMS 
Zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam  [..] ar kadastra apzīmējumu Nr. [..],  

kopplatība 5.53 ha  Alsungas novada   teritorijā. 
 

3. Zemes ierīcības projekta pamatojums un mērķis. 
 
Valsts akciju sabiedrības Valsts nekustamie īpašumi, reģ.Nr.40003294758, juridiskā adrese  Vaļņu iela 
28, Rīga iesniegums  par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. [..] 

sadalīšanu. 
 
4. Plānojamā teritorija. 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Alsungas novada teritorijā zemes gabalam ‘[..]; 
1.  Ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]: 
Sadalāmās zemes vienības koplatība 5.53 ha. Zemes vienību plānots sadalīt 2.daļās (grafiskais 
pielikums Nr.1). Pirmā daļa ar aptuveno platību 5.18 ha  otrā daļa ar aptuveno platību 0.35 ha.  
.Uzmērot platības var tikt precizētas. 
  
 
3. Zemes ierīcības projekta uzdevumi. 
 
Lai sadalītu zemes gabalus [..] izstrādājams zemes ierīcības projekts, ņemot vērā šādus 
nosacījumus: 
 Projekts izstrādājams uz esošā plāna pamata; 
 Projektā iezīmējamas esošās inženiertehnisko komunikāciju aizsargjoslas 
       (  ceļi ,elektrolīnijas ja tādas ir uz sadalāmiem zemes gabaliem); 
 Katram zemes gabalam nodrošināma piekļūšana- iebrauktuve( servitūts); 
 Projekts izstrādājams, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus un ugunsdrošības prasības. 
Zemes ierīcības projekts izstrādājams un iesniedzams Alsungas novada pašvaldībā 3 eksemlplāros 
un digitāli. 

 
 
 

  



5.# 
 
Liepājas Dizaina nu mākslas vidusskolas, Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” un 
Alsungas novada domes trīspusēja sadarbības  līguma apstiprināšana 

A.Sokolovskis, A.Lipsne 
 
       
       Saskaņā ar  

 Kultūras ministrijas Liepājas dizaina un Mākslas vidusskolas 27.04.2016.  vēstuli  Nr. 1-12/65  
“Par sadarbības iespējām”, 

 Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas  A. Lipsnes  10.05.2016.  iesniegto  sadarbības 
līgumu, 

un, pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E. Zvejnieks,  J. Gulbis,  D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 
1. Apstiprināt trīspusējo sadarbības līgumu Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestādei “Miķelītis” 

ar Kultūras ministrijas Liepājas dizaina un mākslas vidusskolu, un Alsungas novada domi. 
       Skatīt pielikumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Pielikums 
 Alsungas novada domes 19.05.2016.sēdes protokollēmumam Nr.5#5 Sadarbības līgums 

 
SADARBĪBAS LĪGUMS NR.__ 

2016.gada 9.maijā       Alsungā 
Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde „Miķelītis”, Skolas iela 16A, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, Reģ.Nr. 

LV90000037712 vadītājas Aletas Lipsnes personā, kas darbojas uz darba līguma pamata,  Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola, 
Alejas ielā 18, Liepāja, LV-3401, Reģ.Nr.LV90000037943 direktores Smaidas Rubezes personā un  Alsungas novada dome, Pils ielā 1, 
Alsungā, Alsungas novadā, LV -3306, Reģ Nr. 90000036596 priekšsēdētāja Aivara Sokolovska personā, kas darbojas uz likuma “Par 
pašvaldībām” un domes Nolikuma pamata, turpmāk šī līguma tekstā “Sadarbības partneri”,  vienojas par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

    Sadarbība starp sadarbības partneriem, lai  realizētu pašvaldībām  uzdotās autonomās   funkcijas: 

1.1. Gādāt par iedzīvotāju izglītību–organizatorisku un finansiālu palīdzību ārpusklases mācību un audzināšanas iestādēm 

un izglītības atbalsta iestādēm; 

1.2. Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

2. Pušu saistības  

2.1. Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis” nodod  un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola  pieņem lietošanā 
„Zaķīšu” grupas telpas un sporta zāli Alsungas pirmsskolas izglītības iestādē „Miķelītis”, Alsungā, Skolas ielā 16A, turpmāk 
Līguma tekstā TELPAS, no 2016.gada 6.jūnija līdz 10.jūnijam un no 12.jūnija līdz 16.jūnijam Liepājas Dizaina un mākslas 
vidusskolas plenēram  laikā, kad šajās telpās   neatrodas Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” audzēkņi; 
2.2. Sadarbības partneri vienojas segt katrs savus izdevumus, kas rodas sadarbības līguma laikā; 
2.3. Sadarbību partneri vienojas noorganizēt plenēra laikā radīto darbu izstādi  Alsungas kultūras namā. 
3. Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” TIESĪBAS un PIENĀKUMI 

3.1. Nodot  sadarbības partnerim- Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolai-  lietošanā šī līguma 2.1.punktā  atrunātās  
TELPAS (rezervētas 40 cilvēkiem). 

3.2. Nodrošināt, lai  līguma  darbības laikā plenēra dalībnieki  netraucēti varētu izmantot šajā līgumā minētās telpas  
3.3. Nodrošināt, lai līguma darbības laikā netiktu traucēta Pirmsskolas izglītības iestādes  “Miķelītis” darbība (audzēkņu 

ikdienas  režīms, nodarbības un ēdināšana). 
4. Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas  TIESĪBAS un PIENĀKUMI 

4.1. Uzturēt un nodot TELPAS kārtībā, kādā tās tika pieņemtas.  
4.2. Nodrošināt, lai telpās tiktu ievēroti darba drošības, ugunsdzēsības un elektrodrošības noteikumi. 
4.3. Sagatavot un  nodrošināt plenēra dalībnieku darbu izstādi Alsungas kultūras namā 
4.4. Iesaistīt Alsungas mūzikas skolas mākslas klases bērnus zaļās prakses nodarbībās. 
4.5. Uzņemt Alsungas mūzikas skolas mākslas klases bērnus 2016.gada rudenī  Liepājas Dizaina un mākslas skolas 

atvērto durvju dienās. 
4.6. Atlīdzināt visus zaudējumus, ja tādi radušies  līguma darbības laikā Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas 

audzēkņu vainas dēļ. 
4.7. Par telpu izmantošanu samaksāt Euro 160,00 (Viens simts sešdesmit euro 00 eurocentus), ieskaitot PVN 21 %,  piecu 

(piecu) darba dienu laikā pēc Alsungas novada domes izrakstītā rēķina saņemšanas, pārskaitot summu uz rēķinā 
norādīto kontu : LV31TREL9802246008000,  Valsts kase, TREL LV22 (Konts norēķiniem par Alsungas PII “Miķelītis”). 
Par samaksas datumu uzskatāma diena, kad maksātājs maksājuma uzdevumu iesniedzis bankā ( Bankas reference) 

5.  Alsungas novada domes TIESĪBAS un PIENĀKUMI 
5.1  Izrakstīt rēķinu par telpu izmantošanu šī līguma 4.7 punktā noteiktajā apmērā 
5.2. Piedalīties plenēra zaļās prakses darbā, iesaistot Alsungas Mūzikas skolas mākslas klases audzēkņus 
5.3. Piedalīties atvērto durvju dienās Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā, nodrošinot Mūzikas skolas mākslas klases 
audzēkņu piedalīšanos pasākumā. 
6. CITI NOTEIKUMI 

6.1. Sadarbības partneri  savstarpēji vienojas par Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes „Miķelītis” iekšējās kārtības 
noteikumu ievērošanu. 

6.2. Visi jautājumi un domstarpības, kas rodas šī līduma ietvaros, tiek risinātas pārrunu ceļā 
6.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 2(divām) lapām, 3(trīs) eksemplāros, pa vienam katram sadarbības partnerim. 

7. PUŠU PARAKSTI 
Alsungas pirmsskolas izglītības  
iestāde „Miķelītis” 
Reģ.Nr.LV90000037712 

[..] 
Konts: LV31TREL9802246008000 

[..], 

Alsungas novads,LV-3306 
 
________________ /Aleta Lipsne / 

 

Liepājas Dizaina un mākslas  
vidusskola 
Reģ. Nr.LV90000037943 

[..] 
Konts:LV48TREL2220524005000 

[..] 

______________ /Smaida Rubeze/ 
 

 

Alsungas novada dome 
Reģ.Nr.LV90000036596 
SEB banka 
Konts:  
Pils iela 1, Alsunga, 
Alsungas novads,LV-3306 
 

___________ /Aivars Sokolovskis / 



 
 

6.# 
Par sadarbības līguma ar Kurzemes plānošanas reģionu par iesaistīšanos projektā “Kurzeme 
visiem” apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, M.Baumane 
 

Pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1.  Apstiprināt sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par iesaistīšanos projektā 
“Kurzeme visiem” . 

2. Noteikt atbildīgo par informācijas sniegšanu sadarbības līgumā ar Kurzemes plānošanas 
reģionu par iesaistīšanos projektā “Kurzeme visiem” Sociālā dienesta  vadītāju Mairu Baumani ( 
t-63321307, socialie@alsunga.lv). 

 
  

mailto:socialie@alsunga.lv


SADARBĪBAS LĪGUMS 
par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā 

 
Rīga 2016. gada _______________ 

Kurzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002183562, juridiskā adrese: Avotu iela 12, 
Saldus, Saldus novads, kuru pārstāv Attīstības padomes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kura darbojas 
saskaņā ar nolikumu (turpmāk - Projekta īstenotājs), no vienas puses  

un  

Alsungas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000036596, juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, 
Alsungas novads, LV-3306 (turpmāk - Sadarbības partneris) tā domes priekšsēdētāja Aivara 
Sokolovska personā, kas darbojas uz pašvaldības nolikuma pamata no otras puses, turpmāk kopā 
saukti – Puses, 

a) pamatojoties uz Pušu 2015.gada 25.augustā noslēgto nodomu protokola par sadarbību projekta 
„Kurzeme visiem” īstenošanā (KPR reģ.Nr.2.2-11/38/15) 3.punktu,  

b) ņemot vērā, ka Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 
9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā 
un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 
9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” (turpmāk – Projekts) 
iesniegums ir apstiprināts un Projekta īstenotājs ir 2015.gada 11.decembrī parakstījis 
vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.9.2.2.1./15/I/004 (turpmāk – 
Vienošanās), 

c) ņemot vērā, ka Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.1.pasākuma 
“Deinstitucionalizācija” mērķis ir kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamības 
palielināšana personām ar invaliditāti un bērniem, 

d) atzīmējot to, ka Latvija ir uzņēmusies saistības, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Bērnu tiesību konvencijā un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar 
invaliditāti tiesībām, un 

e) vēršot uzmanību uz to, ka universālajam dizainam ir nozīme vides, informācijas, pakalpojumu 
un produktu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanā, 

noslēdz sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem: 

1. Līgumā izmantotie termini 

1.1. Mērķa grupa: 

1.1.1. Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – VSAC) 
pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas 
personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt VSAC un kurām ir 
noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa) (turpmāk – personas 
ar GRT); 



1.1.2. Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri 
saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju (turpmāk – BSAC) pakalpojumus (turpmāk – BSAC bērni)1; 

1.1.3. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs 
(turpmāk – bērni ar FT), un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes; 

1.1.4. Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.  

1.2. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi – šādi pakalpojumi personām ar GRT: 

1.2.1. Aprūpe mājās;  

1.2.2. Dienas aprūpes centrs;  

1.2.3. Specializētās darbnīcas;  

1.2.4. Grupu dzīvokļi;  

1.2.5. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi;  

1.2.6. Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;  

1.2.7. Atbalsta grupas un grupu nodarbības. 

1.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – pakalpojumi bērniem ar FT un bērnu likumiskajiem 
pārstāvjiem vai audžuģimenēm, kuru ietvaros nodrošina: 

1.3.1. Bērniem ar FT – atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, bet ne vairāk kā 4 pakalpojumus 
un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizes visā Projekta īstenošanas laikā; 

1.3.2. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm – psihologa vai rehabilitologa 
pakalpojumus, fizioterapiju, izglītojošās atbalsta grupas, bet ne vairāk kā 2 no minētajiem 
pakalpojumiem un ne vairāk kā 10 katra pakalpojuma sniegšanas reizē visā Projekta 
īstenošanas laikā. 

1.4. “Atelpas brīža”  pakalpojums - pakalpojums bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai 
audžuģimenēm, kas ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, 
ēdināšanu 4 reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, to piedāvā līdz 30 
diennaktīm gadā. Nakts “atelpas brīža” pakalpojums tiek sniegts laikā no plkst.20.00. līdz 
plkst.8.00. 

1.5. Aprūpes pakalpojums - aprūpes pakalpojums (ne vairāk kā 50 stundas nedēļā) bērniem ar FT 
līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), kas ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju 
attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu. 

1.6. Sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā – pasākumu kopums personai ar GRT, kura saņem 
VSAC pakalpojumus un izteikusi vēlmi dzīvot sabiedrībā, lai uzlabotu pašaprūpes, neatkarības un 
patstāvīgas dzīves prasmes. 

1.7. Sociālā mentora pakalpojums – pakalpojums sagatavošanas pārejai uz dzīvi sabiedrībā laikā, 
kad veido personas ar GRT izpratni par dzīvi sabiedrībā, sniedz atbalstu, palīdz viņai reālā 
sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosina attīstīt esošas un jaunas iemaņas.  

2. Līguma priekšmets 

                                                 
1
 Bērns, kurš individuālo vajadzību izvērtējuma un atbalsta plāna izstrādes brīdī ir sasniedzis 17 gadu vecumu, 

bet atbalsta plānā ietvertos pakalpojumus uzsāk saņemt 18 gadu vecumā, turpina saņemt pakalpojumus līdz 

brīdim, kamēr viņš ir tiesīgs uzturēties bērnu aprūpes iestādē atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. 



2.1. Projekta īstenotājs un Sadarbības partneris sadarbosies Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” Projekta 
darbību īstenošanā saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma 
“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.313). 

2.2. Projekta īstenotājs nodrošina šādu Projekta darbību īstenošanu: 

2.2.1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā; 

2.2.2. Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna (turpmāk – DI plāns) izstrāde; 

2.2.3. Kurzemes reģiona VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde; 

2.2.4. Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT Sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 

2.2.5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona personām ar GRT; 

2.2.6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona bērniem ar FT; 

2.2.7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības; 

2.2.8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā; 

2.2.9. Projekta publicitātes pasākumi; 

2.2.10. Projekta vadība. 

2.3. Puses ievieš Projektu atbilstoši tā darbību īstenošanas nosacījumiem (1.pielikums). Projekta 
īstenotājs informē Sadarbības partneri par Projekta pieteikumu.  

2.4. Projekta īstenošanas termiņš ir no 2015.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim.  

3. Projekta īstenotāja pienākumi 

3.1. Īstenot Projektu saskaņā ar Projekta iesniegumu, Vienošanos un MK noteikumiem Nr.313, kā arī 
citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Projekta darbību īstenošanu; 

3.2. Projekta īstenošanas procesā uzklausīt un ņemt vērā Sadarbības partnera intereses, ciktāl tas nav 
pretrunā ar Projekta iesniegumu, Vienošanos un MK noteikumiem Nr.313; 

3.3. Informēt Sadarbības partneri par Projekta ieviešanas gaitu, aktuālajiem jautājumiem un plānotajiem 
pasākumiem, kas skar Sadarbības partnera intereses vai kur ir nepieciešama tā iesaiste; 

3.4. Veikt norēķinus ar Sadarbības partneri par izdevumiem, kas radušies un veikti Projekta 
īstenošanas laikā atbilstoši MK noteikumos Nr.313 un Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, tajā 
skaitā Projekta īstenotājs pārskaitīs Sadarbības partnerim kompensāciju par izmaksām, kas 
radušās Projekta īstenošanas laikā nodrošinot:  

3.4.1. Personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā; 

3.4.2. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu personām ar GRT īstenošanu; 

3.4.3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, “atelpas brīža” pakalpojuma un sociālās aprūpes 
pakalpojuma bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm 
īstenošanu. 

4. Sadarbības partnera pienākumi 



4.1. Sniegt Projekta īstenotājam Projekta darbību īstenošanai nepieciešamo informāciju, kas ir 
Sadarbības partnera rīcībā vai kuru var apkopot un sagatavot Sadarbība partneris vai tā iestādes; 

4.2. Piedalīties DI plāna izstrādē, tajā skaitā:  

4.2.1. Sniegt nepieciešamo informāciju personu ar GRT, kuras potenciāli var nonākt VSAC, 
BSAC bērnu BSAC un bērnu ar FT, kuri atrodas ģimenē, individuālo vajadzību 
izvērtēšanai un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrādei; 

4.2.2. Sniegt nepieciešamo informāciju DI plāna izstrādei, tajā skaitā informāciju par: 

4.2.2.1. Sadarbības partnera teritorijā dzīvojošām personām ar GRT, kurām atbilstoši 
pašvaldības sociālā dienesta izvērtējumam ir risks nonākt VSAC,  

4.2.2.2. Bērniem ar FT, kuri dzīvo ģimenēs un kuriem atbilstoši pašvaldības sociālā 
dienesta izvērtējumam ir risks nonākt BSAC,  

4.2.2.3. Personām ar GRT, BSAC bērniem un jauniešiem, bērniem ar FT un viņu 
ģimenēm pieejamiem Sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem (pakalpojuma 
veids un saturs, minēto mērķa grupu personu apkalpošanas kapacitāte, 
personāla skaits un sastāvs pa profesijām, infrastruktūras novērtējums),   

4.2.2.4. Mērķa grupu personām pieejamiem vispārējiem pakalpojumiem (veselības 
aprūpe, izglītība, nodarbinātība, transports, brīvā laika pavadīšana) uz 
2016.gada 1.janvāri un plānotām izmaiņām pakalpojumu nodrošināšanā,   

4.2.2.5. Konstatētiem šķēršļiem pieejamo pakalpojumu pilnvērtīgai izmantošanai, 

4.2.2.6. Iespējamiem risinājumiem minēto mērķa grupu personu vajadzību pēc 
sociālajiem pakalpojumiem apmierināšanai Sadarbības partnera 
administratīvajā teritorijā, ņemot vērā sociālekonomisko un demogrāfisko 
situāciju un risinājumu ieviešanai nepieciešamo finansējumu un finansējuma 
avotus;  

4.2.2.7. Sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamiem cilvēkresursiem (ietverot 
specifiskas apmācību vajadzības darbam ar minēto mērķa grupu personām), 

4.2.2.8. Sadarbības partnera sadarbības modeli plānoto sociālo pakalpojumu (izvēlētā 
risinājuma) attīstībai un sniegšanai, ja nepieciešamais pakalpojums pieejams 
vai plānots citas pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

4.2.3. Nodrošināt piekļuvi sociālo pakalpojuma sniedzējiem Sadarbības partnera teritorijā un 
tikšanās iespējas ar tur strādājošajiem speciālistiem; 

4.2.4. Nodrošināt iespēju tikties ar personām ar GRT, kuras saņem pašvaldību finansētos 
sociālos pakalpojumus Sadarbības partnera teritorijā; 

4.3. Piedalīties Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošanas pārejai uz dzīvi sabiedrībā 
darbībā, tajā skaitā: 

4.3.1. Nepieciešamības gadījumā personas ar GRT sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā 
piesaistīt sociālo mentoru, 

4.3.2. Nodrošināt sociālajam mentoram sagatavošanas procesā pieeju sociālo pakalpojumu 
sniegšanas vietām,  

4.3.3. Nodrošināt atbilstošo izmaksu priekšfinansēšanu; 

4.4. Piedalīties Kurzemes reģiona speciālistu apmācības darbības īstenošanā, tajā skaitā nodrošināt 
piesaistīto sociālo mentoru dalību apmācībās par Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu;  



4.5. Piedalīties Sabiedrībā balstītu pakalpojumu un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanas 
Kurzemes reģionā darbībās, tajā skaitā nepieciešamības gadījumā nodrošināt minēto pakalpojumu 
sniegšanu un atbilstošo izmaksu priekšfinansēšanu;  

4.6. Piedalīties informatīvu un izglītojošu pasākumu Kurzemes reģionā darbības īstenošanā; 

4.7. Ievērot pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtību un termiņus;   

4.8. Ievērot savstarpējo norēķinu veikšanas kārtību atbilstoši MK noteikumiem Nr.313 un Līgumam; 

4.9. Nodrošināt Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu pēc kompensācijas par pakalpojumu 
sniegšanu personai ar GRT izmaksas termiņa beigām:  

4.9.1. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros personām ar GRT, kuras būs atstājušas VSAC 
un uzsākušas dzīvi sabiedrībā;  

4.9.2. Sadarbības partnera budžeta līdzekļu ietvaros personām ar GRT, kuras dzīvo sabiedrībā; 

4.10. Nodrošināt atbildīgo personu Projekta darbību, kas attiecas uz Sadarbības partneri, īstenošanas 
koordinēšanai un šīs personas dalību Projekta īstenotāja organizētajās sanāksmēs; 

4.11. Izveidot pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupu un nodrošināt tās darbību; 

4.12. Ņemt vērā Projekta īstenotāja norādījumus Projekta darbību ieviešanai. 

5. Norēķinu kārtība 

5.1. Sadarbības partneris norēķinu veikšanai Projekta ietvaros: 

5.1.1. Atver Valsts kasē atsevišķu norēķinu kontu;  

5.1.2. Iesniedz informāciju par atvērto norēķinu kontu Projekta īstenotājam rakstveidā septiņu 
darba dienu laikā no konta atvēršanas dienas. 

5.2. Projekta īstenotājs saskaņā ar MK noteikumos Nr.313 noteiktajiem pakalpojuma sniegšanas 
finansēšanas principiem un atbilstoši Sadarbības partnera iesniegto atskaišu par sniegtajiem 
pakalpojumiem biežumam, bet ne retāk kā reizi ceturksnī un ne biežāk kā reizi mēnesī kompensē 
Sadarbības partnerim: 

5.2.1. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu izmaksas atbilstoši MK noteikumos Nr.313 noteiktajai 
vienas vienības izmaksu metodei; 

5.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, “Atelpas brīža” pakalpojuma un sociālās aprūpes 
pakalpojuma bērniem ar FT izmaksas saskaņā ar Līguma 5.4.punktu un Līguma 
1.pielikumu; 

5.2.3. Izmaksas iekšzemes transporta izdevumiem (par degvielu, transportlīdzekļu nomu, 
transporta un specializētā transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta 
izmantošanu) bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm bērna 
nogādāšanai uz “Atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās; 

5.2.4. Izmaksas iekšzemes transporta izdevumiem (par degvielu, transportlīdzekļu nomu, 
transporta un specializētā transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta 
izmantošanu) sociālās aprūpes pakalpojuma bērniem ar FT pakalpojuma sniedzējiem, 
kas piesaistīti uz darba līguma pamata;  

5.2.5. Izmaksas, kas radušās personas ar GRT Sagatavošanas pārejai uz dzīvi sabiedrībā laikā 
saskaņā ar MK noteikumu Nr.313 23.punktu un 40.8.apakšpunktu;  



5.3. Līguma 5.2.1. – 5.2.5.punktos minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir 
attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši nodokļu jomu regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

5.4. Kompensāciju ierobežojumi, atbilstoši MK noteikumu Nr.313 nosacījumiem: 

5.4.1. Kompensāciju par Sabiedrībā balstītu pakalpojumu personām ar GRT īstenošanu maksā 
ne ilgāk kā divus gadus par katrai personai ar GRT sniegto Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu kopumu, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi; 

5.4.2. Kompensāciju par “Atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšanu maksā, nepārsniedzot 29 
euro dienā darbdienās bez izmitināšanas, 40 euro diennaktī darbdienās ar izmitināšanu, 
29 euro dienā brīvienās un svētku dienās bez izmitināšanas, 22 euro naktī darbdienu, 
brīvdienu un svētku dienu naktīs un ja pakalpojums netiek sniegts tās pašas diennakts 
laikā, 43 euro diennaktī (diennakti brīvdienās un svētku dienās ar izmitināšanu); 

5.4.3. Kompensācija par ēdināšanas izdevumiem personas ar GRT sagatavošanas laikā 
nepārsniedz 5 euro dienā; 

5.4.4. Kompensācija par aprūpes pakalpojuma izmaksām (atlīdzības izmaksas) nepārsniedz 
kārtējam gadam valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi par vienu aprūpes 
pakalpojuma stundu vienam bērnam ar FT.  

5.5. Projekta izdevumi ir attiecināmi no 2015.gada 1.jūlija. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās 
Pusēm ir faktiski radušās Projekta īstenošanas laikā un atbilst nosacījumiem, kas definēti MK 
noteikumos Nr.313 un Finanšu ministrijas izstrādātajās “Vadlīnijās attiecināmo un neattiecināmo 
izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. Sadarbības partneris nodrošina 
Projekta izmaksu priekšfinansēšanu.  

5.6. Neatbilstoši veiktos izdevumus sedz tā Puse, kura ir tieši vainojama izdevumu neattiecināmībā.  

5.7. Ja Projekta īstenošanas laikā kādai no Pusēm rodas papildus izmaksas, kas nav attiecināmas no 
Projekta budžeta, jo neatbilst vai pārsniedz MK noteikumos Nr.313 paredzētos apjomus 
(piemēram, pakalpojuma izmaksas pārsniedz vienas vienības metodikā noteikto izmaksu apjomu, 
atlīdzības izmaksu likme aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai pārsniedz noteikto minimālo 
stundas tarifa likmi valstī u.tml.), tad šīs izmaksas (starpību) sedz tā Puse, kurai izmaksas radušās.  

5.8. Pēc Sadarbības partnera iesniegtā pārskata un atskaites pārbaudes un apstiprināšanas, Projekta 
īstenotājs 10 (desmit) darbdienu laikā nodrošina finansējuma pārskaitījumu Sadarbības partnerim. 
Ja Sadarbības partnera īstenotajās darbībās vai izmaksās ir konstatēta neatbilstība, kuras dēļ 
radušies neatbilstoši veikti izdevumi, Projekta īstenotājs ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no 
kārtējā maksājuma darbību īstenošanai. Projekta īstenotājam ir tiesības pieprasīt izmaksātā 
finansējuma atmaksu, ja tiek atklāts, ka Sadarbības partneris ir sniedzis nepatiesas ziņas un šī 
informācija ir svarīga norēķinu veikšanai. 

6. Pārskatu un citas informācijas iesniegšanas kārtība un termiņi 

6.1. Sadarbības partneris apņemas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.313, iesniegt pārskatus un 
atskaites formas ar atbilstošiem pielikumiem ne retāk kā reizi ceturksnī un ne biežāk kā reizi 
mēnesī: 

6.1.1. Par pakalpojumiem, kas sniegti personām ar GRT, kuras saņem VSAC pakalpojumus un 
pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, personām ar GRT, kuras 
potenciāli var nonākt VSAC un bērniem ar FT, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskiem 
pārstāvjiem vai audžuģimenēm; 

6.1.2. Par izdevumiem, kas radušies atbilstoši MK noteikumu Nr.313 40.8.apakšpunktam;  



6.1.3. Par izdevumiem, kas radušies bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm 
atbilstoši MK noteikumu Nr.313 47.punktam. 

6.2. Sadarbības partneris atskaites formā iekļauj informāciju par: 

6.2.1. Personām, kuras saņēmušas Sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām ar GRT, 
norādot šīm personām sniegto pakalpojumu veidus un apjomu; 

6.2.2. Personām, kuras saņēmušas Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar FT un 
bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm, norādot pakalpojumu veidus un 
apjomu un pievienojot rēķinu kopijas par šo pakalpojumu izmaksām;  

6.2.3. Personām, kuras saņēmušas bērna ar FT sociālās aprūpes pakalpojumus un “Atelpas 
brīža” pakalpojumus bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm, un pievienojot 
rēķinu kopijas par šo pakalpojuma izmaksām, tai skaitā par transporta izmaksām, kas 
radušās bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm bērna nogādāšanai uz 
“Atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās. 

6.3. Sadarbības partneris informē Projekta īstenotāju par pārskata un atskaites iesniegšanas periodu 
atbilstoši Līguma 6.1.punktam. Sadarbības partneris iesniedz pārskatu un atskaiti par pārskata 
periodu līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 15.datumam. Atskaitei Sadarbības partneris 
pievieno visus izdevumus pamatojošos dokumentus vai to apliecinātas kopijas (rēķini, faktūrrēķini, 
pavadzīmes, čeki, kvītis, avansa norēķini u.c.) un visus pārējos attaisnojuma dokumentus (līgumi, 
rīkojumi, pieņemšanas un nodošanas akti, darba laika uzskaites tabulas u.c.), kas pamato Projekta 
ietvaros veiktos izdevumus atbilstoši Finanšu ministrijas 2015.gada 24.aprīļa vadlīnijām Nr. 2.5. 
“Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
pārbaudēm 2014.–2020. gada plānošanas periodā”. 

6.4. Projekta īstenotājs pārbauda Sadarbības partnera iesniegto atskaiti un izmaksu pamatojošos 
dokumentus un apstiprina atskaiti 20 (divdesmit) darbdienu laikā no dienas, kad saņemts pārskats 
un atskaites (t.sk. izdevumus pamatojošie dokumenti). Ja Sadarbības partnera iesniegtajā pārskatā 
vai atskaitē tiek konstatētas nepilnības, Projekta īstenotājs lūdz sniegt precizējumus, kurus 
Sadarbības partneris sagatavo un iesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā no precizējumu 
pieprasījuma saņemšanas brīža. 

6.5. Puses nodrošina dokumentācijas un informācijas par Projekta īstenošanu uzkrāšanu un 
saglabāšanu Projekta īstenošanas laikā un vismaz 10 (desmit) gadus pēc Projekta noslēguma. 
Sadarbības partneris nodrošina Projekta īstenotājam un jebkurai auditējošai iestādei piekļuvi šiem 
dokumentiem. 

6.6. Puses nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus par Projekta īstenošanu atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.313, tajā skaitā savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu 
informāciju par Projekta īstenošanu. 

6.7. Puses ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomas regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā 
uz fizisko personu datiem, kas nonāks Puses rīcībā, ieviešot Projektu. Puses var vienoties par to, 
ka noteiktai informācijai vai dokumentiem tiek piešķirts ierobežotas pieejamības statuss. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Sadarbības partneris ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, parakstot atsevišķu vienošanos par 
sadarbības izbeigšanu un pilnā apmērā atmaksājot Projekta īstenotāja norādītajā kontā Projekta 
īstenošanas laikā saņemto finansējumu. 

7.2. Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no saistībām, ko tās uzņēmušās ar Līguma parakstīšanu, ja 
tas objektīvi pamatots ar nepārvaramas varas apstākļiem (apstākļi, kas radušies Līguma darbības 
laikā, ārkārtējas situācijas rezultātā, kuru Puse nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem 



pasākumiem), pieņemtiem normatīvajiem aktiem, kas izslēdz iespēju izpildīt Līgumā noteikto. Šādā 
gadījumā Puses vienojas par sadarbības izbeigšanas noteikumiem.  

7.3. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt 
savstarpēju pārrunu ceļā. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī 
Līguma un ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no 
Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, Puses strīdu tālāk risina 
Valsts pārvaldes iekārtas likumā paredzētajā kārtībā.  

7.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā 
esamību, ja to izpilde ir iespējama bez attiecīgā noteikuma. 

7.5. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai ar to abpusējas parakstīšanas brīdi un tie kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izmaiņas Līguma 1.pielikumā, kas radušās MK noteikumu Nr.313 
izmaiņu rezultātā, nav Pusēm atsevišķi jāparaksta. Projekta īstenotājs veic nepieciešamās 
izmaiņas un nosūta grozītu Līguma 1.pielikumu Sadarbības partnerim.   

7.6. Puses var detalizēt Līguma izpildes noteikumus, noslēdzot papildu vienošanos. 

7.7. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu saistību pilnīgai 
izpildei.   

7.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām, pa vienam 
eksemplāram Projekta īstenotājam un Sadarbības partnerim. Abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku 
spēku. 

 

Kurzemes plānošanas reģions    Alsungas novada dome 
 
 
_________________     _____________________ 
Attīstības padomes  
priekšsēdētāja  I.Bērziņa    Domes priekšsēdētāja A.Sokolovskis 
       

 
 
 
 
 
 
 

  



Pielikums 
2016.gada ___.___________ 

sadarbības līgumam 
Projekta aktivitāšu īstenošanas nosacījumi 

1. 9.2.2.1. pasākuma īstenošanas nosacījumi 

1.1. 9.2.2.1. pasākumu īsteno tiešā sinerģijā ar:  

1.1.1. 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķi “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā 
un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības 
vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” (turpmāk – 
9.2.3.specifiskā atbalsta mērķis);  

1.1.2. 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķi „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” (turpmāk – 
9.3.1.specifiskā atbalsta mērķis); 

1.1.3. 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākumu “Profesionāla 
sociālā darba attīstība pašvaldībās”.  

1.2. 9.2.2.1. pasākuma ietvaros DI plāni tiek izstrādāti balstoties uz 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa 
ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem un veselības tīklu attīstības vadlīnijām. 

1.3. Ieguldījumi infrastruktūrā 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa ietvaros tiek veikti atbilstoši 9.2.2.1. 
pasākuma ietvaros izstrādātajiem plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāniem. 

2. „Atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi 

2.1. Ja “Atelpas brīža” pakalpojumu nodrošina dienas laikā darba dienā bez izmitināšanas, 
pakalpojuma sniedzējs nodrošina vismaz šādus speciālistus – māsa vai atbilstošas specialitātes 
māsa, māsas palīgs, sociālais aprūpētājs, sociālais pedagogs, interešu izglītības pedagogs, 
sociālais darbinieks un ārsts, kurš nodrošina pirmreizējo konsultāciju, uzsākot pakalpojuma 
saņemšanu.  

2.2. Ja “Atelpas brīža” pakalpojumu nodrošina visu diennakti darba dienās ar izmitināšanu, 
pakalpojuma sniedzējs nodrošina vismaz šādus speciālistus – māsa vai atbilstošas specialitātes 
māsa, māsas palīgs, sociālais aprūpētājs, sociālais pedagogs, interešu izglītības pedagogs, 
sociālais darbinieks un ārsts, kurš nodrošina pirmreizējo konsultāciju, uzsākot pakalpojuma 
saņemšanu.  

2.3. Ja “Atelpas brīža” pakalpojumu nodrošina visu diennakti brīvdienās un svētku dienās ar 
izmitināšanu, pakalpojuma sniedzējs nodrošina vismaz šādus speciālistus – māsa vai 
atbilstošas specialitātes māsa, māsas palīgs, sociālais aprūpētājs un sociālais darbinieks.  

2.4. Ja “Atelpas brīža” pakalpojumu nodrošina dienas laikā brīvdienās un svētku dienās bez 
izmitināšanas, pakalpojuma sniedzējs nodrošina vismaz šādus speciālistus – māsa vai 
atbilstošas specialitātes māsa, māsas palīgs, sociālais aprūpētājs un sociālais darbinieks.  

2.5. Ja “Atelpas brīža” pakalpojumu nodrošina tikai nakts laikā darba dienu, brīvdienu un svētku 
dienu naktīs, un, ja pakalpojums netiek sniegts tās pašas diennakts laikā, kad nodrošina 
pakalpojumus dienas laikā, pakalpojuma sniedzējs nodrošina vismaz šādus speciālistus – māsa 
vai atbilstošas specialitātes māsa, māsas palīgs un sociālais aprūpētājs.  

2.6. “Atelpas brīža” pakalpojumu organizē pašvaldības sociālais dienests atbilstoši MK noteikumos 
Nr.313 noteiktajam (45.punkts). 



2.7. “Atelpas brīža” pakalpojumu var sniegt sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētie 
pašvaldības izveidotie vai atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā piesaistītie 
sociālo pakalpojumu sniedzēji. 

2.8. “Atelpas brīža” pakalpojumu var nodrošināt no dienas, kad Projekta īstenotājs ir noslēdzis 
vienošanos par projekta īstenošanu.  

 

3. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi 

3.1. Pakalpojumu nodrošina bērniem ar FT, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem. 

3.2. Pakalpojuma sniedzējs var būt juridiska vai fiziska persona, kas piesaistīta  uz darba līguma vai 
pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata (izņemot bērna ar FT 1.pakāpes radiniekus un vienas 
mājsaimniecības locekļus), un kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar 
invaliditāti. 

3.3. Pakalpojuma sniedzējs fiziska persona var sniegt pakalpojumu vienlaikus ne vairāk kā četriem 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

3.4. Pakalpojumu organizē pašvaldības sociālais dienests MK noteikumos Nr.313 noteiktajam 
(43.punkts).  

3.5. Pakalpojumu var nodrošināt no dienas, kad Projekta īstenotājs ir noslēdzis vienošanos par 
pojekta īstenošanu.  

4. Sagatavošanas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (sagatavošana) īstenošanas nosacījumi 

4.1. Sagatavošanas pasākumu kopumu nosaka katrai personai individuālās izvērtēšanas laikā.  

4.2. Sagatavošanas pasākumus ietver atbalsta plānā. 

4.3. Sagatavošanu īsteno viena gada laikā no konkrētās personas atbalsta plāna izstrādes un 
sagatavošanas procesa uzsākšanas dienas. 

4.4. Sagatavošanu īsteno VSAC speciālisti, piesaistītais sociālais mentors un Projekta īstenotāja uz 
pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata piesaistīts sociālais darbinieks, sociālais 
rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, ergoterapeits, logopēds, psihologs un mākslas terapeits, 
kuram ir darba pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti, ja persona pāriet uz dzīvi 
sabiedrībā no VSAC filiāles. 

4.5. Sagatavošanu īsteno piesaistītais sociālais mentors un Projekta īstenotāja uz pakalpojuma 
(uzņēmuma) līguma pamata piesaistīts sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais 
aprūpētājs, ergoterapeits, logopēds, psihologs un mākslas terapeits, kuram ir darba pieredze 
saskarsmē ar personām ar invaliditāti, ja persona pāriet uz dzīvi sabiedrībā no citas VSAC 
(piemēram, līgumorganizācija - slimnīca, kura tiesības sniegt valsts finansētus ilgstošas 
aprūpes pakalpojumus ieguvusi konkursa kārtībā). 

5. Sociālā mentora pakalpojuma īstenošanas nosacījumi 

5.1. Sociālo mentoru piesaista tā pašvaldība, uz kuru izvēlējusies pāriet dzīvot sabiedrībā persona 
ar GRT.  

5.2. Pakalpojumu var sniegt persona, kura ir apmācīta darbam ar personām ar GRT un kurai ir labas 
komunikācijas prasmes. 

5.3. Pakalpojumu vienlaikus var sniegt ne vairāk kā piecām personām ar GRT. 



6. Sabiedrībā balstīto pakalpojumu un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošanas 
nosacījumi 

6.1. Pakalpojumus nodrošina atbilstoši atbalsta plāniem. 

6.2. Pakalpojumus īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.3. Pakalpojumus nodrošina sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētie pašvaldības 
izveidotie vai atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā piesaistītie sociālo 
pakalpojumu sniedzēji.  

6.4. Sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšana Projekta ietvaros ir Sabiedrībā balstīto pakalpojumu 
nodrošināšana papildus jau sniegtajiem Sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem 
(aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgās 
sociālās aprūpes pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta 
grupas un grupu nodarbības). 

7. Vēlmes pāriet uz dzīvi sabiedrībā izteikšanas un pārtraukšanas nosacījumi 

7.1. Persona ar GRT, kura saņem VSAC pakalpojumus, savu vēlmi pāriet uz dzīvi sabiedrībā 
izsaka, iesniedzot rakstisku iesniegumu VSAC vadībai.  

7.2. Personai ar GRT, kura saņem valsts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus, ir tiesības 
rakstiski informēt VSAC vadību par apstākļiem, kuru dēļ nav iespējams turpināt uzsākto pārejas 
posmu uz dzīvi sabiedrībā. 

 

8. Izmaksu priekšfinansēšanas nosacījumi 

8.1. Sadarbības partneris priekšfinansē šādas personu ar GRT sagatavošanas pārejai uz dzīvi 
sabiedrībā nodrošināšanas izmaksas:  

8.1.1. Atlīdzības izmaksas sociālajam mentoram saskaņā ar MK noteikumos Nr.313 
22.1.1.2.apakšpunktā noteikto vai izmaksas par sociālo mentoru piesaisti uz uzņēmuma līguma 
pamata, kas noteiktas par vienu personu ar GRT;  

8.1.2. Ēdināšanas izdevumus, ja laiks nokļūšanai atpakaļ VSAC pārsniedz piecas stundas, personām 
ar GRT, kuras saņem VSAC pakalpojumus; 

8.1.3. Uzturēšanās izdevumus viesnīcā (naktsmītnē) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi personām ar GRT, kuras saņem VSAC 
pakalpojumus, ja nav iespējams līdz jaunajai dzīvesvietai nokļūt un atgriezties atpakaļ VSAC 12 
stundu laikā; 

8.1.4. Transporta izdevumus (par degvielu, transportlīdzekļu nomu, transporta un specializētā 
transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu) personām ar GRT, 
kuras saņem VSAC pakalpojumus, nokļūšanai līdz jaunajai dzīvesvietai un atpakaļ VSAC; 

8.1.5. Iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas sociālajiem mentoriem, atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.  

8.2. Sadarbības partneris priekšfinansē Sabiedrībā balstīto pakalpojumu personām ar GRT 
sniegšanas laikā radušās izmaksas balstoties uz vienas vienības izmaksu metodi atbilstoši MK 
noteikumu Nr.313 58.punktam un 59.punktam. 

8.3. Sadarbības partneris priekšfinansē šādas izmaksas, kas radušās Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu, “Atelpas brīža” pakalpojuma un Sociālās aprūpes pakalpojuma bērniem ar FT un 
viņu ģimenēm sniegšanas laikā: 



8.3.1. Izmaksas nepieciešamo speciālistu piesaistei Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai; 

8.3.2. Izmaksas transporta izdevumiem (par degvielu, transportlīdzekļu nomu, transporta un 
specializētā transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu) bērnu ar FT 
likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm bērna nogādāšanai uz “Atelpas brīža” 
pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās; 

8.3.3. Izmaksas par “Atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši nosacījumiem, kas iekļauti 
MK noteikumos Nr.313 (dienas laikā darbdienās, diennakti darbdienās, dienas laikā brīvdienās 
un svētku dienās, nakts laikā darbdienās, brīvdienās un svētku dienās, diennakti brīvdienās un 
svētku dienās); 

8.3.4. Izmaksas par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu, ja pakalpojuma sniedzējs piesaistīts uz 
pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata;  

8.3.5. Atlīdzības izmaksas, ja pašvaldība aprūpes pakalpojuma sniedzēju piesaista uz darba līguma 
pamata (ja persona, kura sniedz aprūpes pakalpojumu, ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā 
kā Sadarbības partnera darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas); 

8.3.6. Izmaksas transporta izdevumiem (par degvielu, transportlīdzekļu nomu, transporta un 
specializētā transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu) aprūpes 
pakalpojuma bērniem ar FT pakalpojuma sniedzējiem, kas piesaistīti uz darba līguma pamata. 

8.4. Sadarbības partneris, plānojot izmaksas, ņem vērā MK noteikumu Nr.313 regulējumu attiecībā uz 
tiešām attiecināmām izmaksām un netiešām attiecināmām izmaksām.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.# 
Par sadarbības līguma starp biedrību “Ziedupīte” un Alsungas novada pašvaldību 
apstiprināšanu 

A. Sokolovskis  
 

Pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E. Zvejnieks,  J. Gulbis,  D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 

 
1. Apstiprināt sadarbības līgumu biedrībai “Ziedupīte” ar Alsungas novada domi:   

 

  



SADARBĪBAS LĪGUMS NR.__ 
2016.gada 19.maijā         Alsungā 

 
Biedrība ,,Ziedupīte” Reģ. Nr50008235131 Dzidras Petrovičas personā, kura darbojas uz statūtu pamata 

turpmāk tekstā Biedrība un  Alsungas novada dome, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV -3306, Reģ Nr. 
90000036596 priekšsēdētāja Aivara Sokolovska personā, kas darbojas uz likuma “Par pašvaldībām” un domes Nolikuma 
pamata turpmāk tekstā Dome,  šī līguma tekstā “Sadarbības partneri”,  vienojas par sekojošo: 
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 
1.2. Sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, 
1.3. Sekmēt sociālās palīdzības nodrošināšanu vientuļiem pensionāriem un sociāli maznodrošinātām personām-

pensionāriem. 
 

2. Pušu saistības. 

2.1. Sadarbības partneri vienojas par savstarpēju informācijas apmaiņu. 
2.2. Sadarbības partneri apmainās viedokļiem, piedaloties tiesību aktu projektu apspriešanā.  
2.3. Sadarbības partneri var savstarpēji vienoties, lai apspriestu pensionāru sociālās problēmas. 
2.4.Sadarbības partneri sadarbojas Domes organizētos pasākumos, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu. 
 
3. Sadarbības partneru  TIESĪBAS un PIENĀKUMI 
3.1.Biedrība apņemas iespēju robežās iesaistīt pensionārus Domes rīkotajos pasākumos, kas īsteno veselīgu dzīvesveidu. 
3.2. Dome apņemas iespēju robežās atbalstīt Biedrības organizētos pasākumus, kas saistīti ar veselības veicināšanu un 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. 
 
4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Sadarbības partneri  savstarpēji vienojas, ka sadarbības līgumā realizācijā tiks ievērota pastāvošā likumdošana. 
4.2. Visi jautājumi un domstarpības, kas rodas šī līduma ietvaros, tiek risinātas pārrunu ceļā 
4.3. Līguma darbības laiks-beztermiņa. 
4.4. Līguma darbību var izbeigt, savstarpēji vienojoties, vienai pusei rakstiski paziņojot otrai, par nevēlēšanos turpināt 

sadarbību. 
4.5. Šis Līgums ir sastādīts 2(divos)  eksemplāros, pa vienam katram sadarbības partnerim. 

5. PUŠU PARAKSTI 

Alsungas novada dome 

Reģ.Nr.LV90000036596 

SEB banka, UNLALV2X 

Konts: LV78UNLA0011012130623 

Pils iela 1, Alsunga, 

Alsungas novads,LV-3306 

 

___________________  

/Aivars Sokolovskis / 

 
 

Biedrība “Ziedupīte” 
Reģ. Nr50008235131  

[..], 

LV-3306 
 
 
 
__________________________  
Dzidras Petroviča 
 
 

 



 8.# 
Izpilddirektora V. Dunajeva informācija par ūdens atdzelžošanu Ceļu daļas urbumam 

V. Dunajevs 
 

Pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par A. Sokolovskis, E. Zvejnieks,  J. Gulbis,  D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Novada domes izpilddirektoram V.Dunajevam  Ceļu daļas ūdens atdzelžošanas  tāmei 
(saskaņā ar iekārtu tehniskiem aprakstiem 2016.gadam) akceptējamā summa 4900,00 euro.  

 
 
 

9.# 
 Par  2016.gada  viena kalendārā mēneša vasarā Alsungas PII “Miķelītis” darbības slēgšana 

A. Sokolovskis 
 

Pamatojoties uz 12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J. Gulbis, D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Slēgt Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestādi “Miķelītis” uz vienu kalendāro mēnesi 
2016.gada vasarā. 

 
 

10.#   
Par dalību Lauku atbalsta dienesta LEADER projektā PII „Miķelītis” gājēju celiņa rekonstrukcijai 

A.Sokolovskis, ALipsne 
 

Izskatot  PII “Miķelītis” vadītājas  A. Lipsnes  12.05.2016. iesniegumu Nr.1-6/5 “Par dalību 
Lauku atbalsta dienesta LEADER projektā PII “Miķelītis”gājēju celiņa rekontrukcijai , un, pamatojoties uz 
12.05.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 

 
1. Atbalstīt Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” iesniegumu par dalību Lauku atbalsta 

dienesta LEADER projektā  “Gājēju celiņu rekonstrukcija”   
2. Uzdot Attīstības nodaļai sagatavot projektu “Gājēju celiņu rekonstrukcija”  iesniegšanai Lauku 

atbalsta dienestam LEADER projektā. 
 
 



11.# 
Par Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu uzvarētāju  2015./2016.mācību gadā godināšanu 

A.Sokolovskis, A.Vanaga 
 

Mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu rezultāti 2015./2016.mācību gadā:  

 

 
Priekšsēdētājs ________________________________________________A.Sokolovskis  25.05.2016. 
Kancelejas vadītāja_____________________________________________ V.Zingberga    25.05.2016. 
 

 
           Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas dažādās olimpiādēs, konkursos, 
sporta sacensībās. 
 Informācija par skolēnu iegūtajām vietām 2.posma valsts olimpiādēs un skolotājiem, kuri 
sagatavojuši skolēnus. 
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J. Gulbis,  D. Martinova, 
G. Rozentāls, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav”, 
Doma nolemj: 

1.  Pasniegt naudas balvas  skolēniem un skolotājiem, treneriem: 
1.1.Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl. (01.02.2016.) 
[..]/5 euro – Alsungas vsk. 8.kl. – 3.vieta, skolotāja [..]/5euro 
1.2.Skolu atklātās olimpiādes:  
Starpnovadu mājturības konkursā ”Vāģi 2016”(kūku kari) 
9.kl. komanda (14.04.2016.) 
[..]/10 euro Alsungas vsk. 9.kl. -  1.vieta,  
[..]/10 euro  
skolotāja [..]/10 euro   
1.3.Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sasniegumi: 
Valsts ģitāras spēles konkursā : 
[..] - 2.vieta/35 euro 
[..]– 3.vieta /30 euro   
Skolotājs [..]/35 euro+30 euro  
1.4.Ugunsdzēsēju sporta sacensības: 
2.vieta- 5.klases skolniekam [..]/13 euro 
Treneris [..]/13 euro 
Kopsumma:196,00 euro euro  
 
 


